
Curriculum vitae Europass   

    

Informaţii personale   

Nume / Prenume TOMA MIRELA 

Adresă 56, 1 DECEMBRIE, HOREZU, VÂLCEA, ROMÂNIA 

Telefon 0250/860211 Mobil: 0751234533  

Fax  

E-mail memtoma@yahoo.com 

    

Naţionalitate română 

    

Data naşterii 14.04.1967 

    

Sex Feminin 

    

Locul de muncă vizat /  

Domeniul ocupaţional 

Educatie 

    

Experienţa profesională 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

 

2016-2020  

Profesor titular- Liceul ,,Constantin Brâncoveanu” Horezu 

2015-2016 

Director - Liceul ,,Constantin Brâncoveanu” Horezu 

2014-2015 

Profesor titular- Liceul ,,Constantin Brâncoveanu” Horezu 

 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

2012-2014 

Director - Liceul „Constantin Brancoveanu” Horezu 

Perioada 2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular- Grupul Școlar ,,Constantin Brâncoveanu” Horezu 

 

Perioada 2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate pentru învățământ profesional și tehnic, I.S.J. Vâlcea, 

str.Nicolae Bălcescu 26 A, Rm. Vâlcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație 

Perioada 2006-2007  

Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Profesor titular –inginer electromecanic 

Educație 

   

Numele şi adresa angajatorului Grup Școlar ,,Constantin Brâncoveanu” Horezu 

Perioada  2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Profesor titular Grup Școlar Industrial ,,Ferdinand I” Rm. Vâlcea-detașat la Grupul 

Școlar ,,Constantin Brâncoveanu” Horezu 

 1997-2005 

Grupul Școlar ,,Constantin Brâncoveanu” Horezu 

Educație 

  

  

Perioada 1994-1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor-inginer electromecanic  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Educație 



Numele şi adresa angajatorului Grup Școlar Industrial Construcții Montaj Rm. Vâlcea 

   

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Educaţie şi formare 

Perioada 

Calificarea/diploma obtinuta/competente 

profesionale obtinute 

 

Numele si tipul institutieie de 

invatamant/furnizorul de formare    

 

Perioada 

Calificarea/diploma obtinuta/competente 

profesionale obtinute 

Numele si tipul institutieie de 

invatamant/furnizorul de formare   

 

   

Perioada 

Calificarea/diploma obtinuta/competente 

profesionale obtinute 

Numele si tipul institutieie de 

invatamant/furnizorul de formare   

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută   

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

1993-1994  

Inginer proiectant  

S.C. Contex S.C.C.A. Horezu 

Construcții-proiectare 

 

 

2015 

Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin 

implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare, cod SMIS/ 

certificat 

SIVECO România, în cadru proiectului PODCA 

 

 

2013 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de mentorat 

certificat 

Ministerul Educației, Cercetării și Sportului-Unitatea de Manaement a Proiectelor 

cu Finanțare Externă 

 

 

2011-2013 

Curs master „ Ingineria calitatii”- fara examen de dizertatie 

 

Politehnica Bucuresti 

 

2007-2009 

- 

Master - Managementul Organizațiilor Publice 

 

Universitatea din Craiova –Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 

 

2008 

Curs-certificat 

Challenges of intercultural education 

 

European Youth in Action Programme-Education and culture DG 

 

 

2008 

Curs de formare profesională-Management și comunicare-adeverință 

 

 

Universitatea din Pitești-Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic-

curs acreditat de CNFP 

 

2008 

Curs de Formator-certificat de absolvire 

Pregătirea și realizarea activităților de formare, marketingul formării, organizarea 

programelor și a stagiilor de formare 

S.C. Info Educația S.R.L.- Iași-curs acreditat de CNFPA, MECT, MMSSF 

 

 

2006 

Curs-Învățarea centrată pe elev-discipline tehnice și tehnologice-adeverință 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 

 

 



Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

   

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 

Perioada                                                                

Calificarea / diploma obţinută    

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    

 Perioada                                                                

  

2006 

Curs-Consiliere și orientare-adeverință 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 

 

2006 

Grad didactic I-certificat 

Universitatea din Craiova-Facultatea de Electromecanică 

 

 

2003 

Grad didactic II-certificat 

Universitatea din Craiova-Facultatea de Electromecanică 

 

 

1997 

Grad definitiv 

Universitatea din Craiova-Facultatea de Electromecanică 

 

 

1997 

Curs de psihopedagogie-certificat 

Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic-Universitatea din Craiova 

 

 

1987-1993 

Inginer electromecanic 

Profil electric, specializarea electromecanică 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică 

 

 

1981-1985 

Diploma de bacalaureat 

Profilul Matematică-fizică 

 

Liceul de Matematică-Fizică ,,Nicolae Bălcescu” Rm. Vâlcea 

 

 

     

Aptitudini și competențe personale      

          

Limba maternă  Română       

Limbi străine cunoscute   Limba franceză-abilitatea de a citi-bine 

                           -abilitatea de a scrie-bine 

                           -abilitatea de a vorbi-bine 

Competenţe şi aptitudini artistice  Pasionată de literatură, muzică, artă. Participare la activități cultural-artistice. 

Competenţe şi abilităţi sociale Participare la parteneriate cu agenți economici, comunități locale,comitetul de 

părinți, etc. 

Participare la parteneriatul româno-ungar ,, Comunități Ecologice” organizat la 

Camera de Comerț Kecskemet, Ungaria-2006 

Participare în cadrul Parteneriatului Educațional Interjudețean-Dolj, Vâlcea, Olt- 

,,Manageri competitivi în școli europene’’ 

Membru în comisii de dialog social 

- Vicepresedinte Asociatia Culturala Anton Pann Valcea 

- Vicepresedinte Asociatia Nadia Duca 



- Secretar al Comitetului local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formare Profesională(CLDFPS) Vâlcea 

- Membru în Comisia Județeană de Acreditare a Furnizorilor de Servicii 

Sociale Vâlcea 

- Membru în Comisia Județeană  de Autorizare a Furnizorilor de Formare 

Profesională a Adulților Vâlcea 

- Membru al Grupului de Lucru al Consorțiului Regional Sud-Vest Oltenia. 

    

Competenţe şi aptitudini organizatorice  

-organizare de activități cultural-artistice  

-organizarea activităților compartimentului tehnic, în calitate de inspector școlar de 

specialitate pentru învățământ profesional și tehnic-comisii metodice, cercuri, 

olimpiade și concursuri școlare, examene 

-organizarea Târgului Interjudețean al Firmelor de Exercițiu-ediția I, ,,Din școală în 

viață prin firma de exercițiu”, la Colegiul Tehnic Economic Rm. Vâlcea. 

    

Competenţe şi aptitudini tehnice Profesor grad didactic I-inginer electromecanic. 

    

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Utilizare calculator-Word, Excel, Internet. 

    

  

    

Alte competenţe şi aptitudini Creativitate, comunicare. 

    

Permis de conducere - am efectuat orele de conducere aferente obținerii permisului de conducere, 

categoria B, dar încă nu am susținut examenul. 

    

Informaţii suplimentare - membru al Consiliului de Administrație al I.S.J. Vâlcea, din august 2007 

până în martie 2009 

- membru în Comisia pentru Asigurarea Calității a I.S.J. Vâlcea 

- ca membru al Grupului de Lucru Al Consorțiului Regional Sud Vest Oltenia 

particip la actualizarea Planului de Acțiune pentru Dezvoltarea 

Învățământului Tehnic și Profesional și actualizarea Planului Local de 

Acțiune pentru Ocupare 

- inspector metodist, președintele Consiliului consultativ al catedrei tehnice, 

membru al Comisiei naționale de specialitate, în calitate de inspector școlar 

de specialitate 

- membru în echipa de evaluare și selecție a participanților la proiectul 

Leonardo da Vinci nr.LLP-LdV/07.RO/122 cu titlul ,,CARER GUIDANCE 

IN EUROPEAN CONTEXT” 

- participare la Conferința Națională ,,Asigurarea calității educației în 

învățământul preuniversitar din România-cadrul juridic și bunele practici” 

- participare la simpozionul național ,,Asigurarea calității în îvățământul 

profesional și tehnic” București-2007 

- participare la seminarul ,,Creșterea capacității instituționale a consorțiilor 

regionale pentru actualizarea documentelor de planificare strategică a 

Învățământului profesional și tehnic”-Sinaia-martie 2008 

- participare la seminarul ,,Creșterea capacității instituționale a consorțiilor 

regionale”-Căciulata-martie 2008 

- participare la seminarul ,, Monitorizarea calității  examenelor de certificare 

a competențelor profesionale în învătâmântul profesional și tehnic-2008’’ 

București -aprilie 2008 

- participare la Sesiunea Națională de Comunicări și Referate Științifice-

ediția a X-a ,,Strategii didactice adaptate predării educației fizice în 

învățământul preprimar” și primar”-martie 2008 



- participare la simpozionul interjudețean cu tema ,,calitatea învățământului 

preuniversitar-între așteptări și proiecte”-noiembrie 2007 

- participare la simpozionul interjudețean ,,tradiții laice și religioase în 

învățământul românesc”-ianuarie 2008 

- participare la simpozionul județean ,,Mecatronică aplicată”-martie 2008 

- participare la cursul ,,Challenges of intercultural education”-Băile Olănești 

–martie 2008, în cadrul programului,,Youth in Action” 

- participare întocmirea și scrierea  proiectul PHARE-RO 2006-2008-

Coeziune Economică și Socială-Componenta Învâțământului Profesional și 

Tehnic-Grupul Școlar ,,C.Brâncoveanu”- Horezu 

- participare la simpozioane județene, interjudețene și naționale 

- rezultate cu elevii la olimpiade județene și naționale, domeniul tehnic 

- organizator concursuri, simpozioane, olimpiade  

- inițiere si participare la  proiecte europene 

- inițiere și participare la activități în parteneriat cu instituții de învățământ 

universitar și preuniversitar, instituții de cultură, ONG-uri, etc. 

  

 

 


